
Вимоги до друку! 

Матеріали дослідження повинні супроводжуватися офіційним направленням від установи, 

в якій воно було виконано, з візою керівництва (наукового керівника), завіреної круглою 

печаткою установи, та експертним заключенням про можливість публікації у відкритій пресі. 

На останній сторінці статті мають бути власне ручні підписи всіх авторів, прізвище, ім'я та по 

батькові (повністю), поштова адреса підприємства, номера телефонів (службовий), ступінь, 

звання, посада. Обов'язково наявність контактного телефону автора/ів, з яким/і редакція може 

спілкуватися по виниклих питань. 

1.Стаття подається українською або російською та англійською мовами в 2 примірниках, 

підписаних усіма авторами.  

2. Кожен автор повинен вказати свої дані на українською або російською та англійською 

мовами (прізвище, ім'я, по батьк., наукове звання (посаду), науковий ступінь, галузь 

спеціалізації, місце роботи, службова адреса, поштовий індекс, службовий телефон або адресу 

електронної пошти).  

3. УДК і прізвище автора необхідно вказати на першій сторінці, далі повинні слідувати 

назву статті та назва організації, на базі якої були проведені дослідження, спостереження і т. д.  

4. Текст статті та матеріали до неї повинні бути відредаговані і перевірені автором. Зміст 

статті повинен мати практичну спрямованість. До статті повинні бути додані всі 

використовувані в роботі таблиці, ілюстрації, список літератури і акт експертизи. • заголовки 

наукових статей повинні бути інформативні. • у заголовках статей можна використовувати 

тільки загальноприйняті скорочення. • у перекладі заголовків статей на англійську мову не 

повинно бути ніяких транслітерацій, крім неперекладних на звань власних імен, приладів та 

інших об'єктів, що мають власні назви також не використовується неперекладний сленг. • в 

списку літератури має бути не менше 7 посилань. Автори несуть відповідальність за точність 

посилань. Список цитованої літератури подається відповідно з загальноприйнятими правилами 

оформлення. Приклад цитованої літератури у відповідності з загальноприйнятими правилами 

оформлення. Приклад цитованої літератури для реєстрації в наукометричних базах  

Astley S. J. Measuring the facial phenotype of individuals with prenatal alcohol exposure: 

correlations with brain dysfunction / S. J. Astley, S. K. Clarren // Alcohol Alcohol. – 2001. – V. 36. – 

P. 147-159.  

Astley SJ, Clarren SK. 2001. Measuring the facial pheno type of individuals with prenatal alcohol 

exposure: correla tions with brain dysfunction. Alcohol Alcohol. 36:147-159.  

Maternal First Trimester Enterovirus Infection and Future Risk of Type 1 Diabetes in the Exposed 

Fetus / H. R. Viskari, M. Roivainen, A. Reunanen [et al.] // Diabetes Care. Jun 2012 

Viskari HR, Roivainen M, Reunanen A et al. 2012, Jun. Maternal FirstTrimester Enterovirus 

Infection and Future Risk of Type 1 Diabetes in the Exposed Fetus. Diabetes Care. 35(6):1328–32. 

Для реєстрації статті в наукометричних базах необхідно підготувати додатковий список 

літератури англійською мовою у вигляді окремого файлу в такому форматі: ПІБ авторів. рік. 

Назва статті. Джерело. Том (якщо є); номер сторінки. Приклад вказано нижче. 

5. До статті слід надіслати реферати українською, російською та англійською мовами з 

обов'язковим зазначенням прізвищ та ініціалів авторів на цих мовах. Обсяг резюме не повинен 

перевищувати 200? 250 слів. Обов'язково вказуються «ключові слова» (від 3 до 8 слів) в порядку 

значимості, що сприяють індексуванню статті в інфоpмаційно-пошукових системах. Резюме є 

незалежним від статті джерелом інформації. Резюме до оригінальної статті має бути 

структурованим: а) мету дослідження; б) матеріал і методи; в) результати; г) висновок. Всі 

розділи в резюме повинні бути виділені в тексті жирним шрифтом. Для інших статей (огляд, 

лекції, обмін досвідом та ін.) Резюме повинно включати короткий виклад основної концепції 

статті та ключові слова. 

6. Вимоги до ілюстративного матеріалу: • Ілюстрація може бути подана у вигляді: 

фотографії, слайд, рентгенограми, електронного файлу. • Ілюстрація повинна бути підготовлена 

на високому-якісному рівні. • Подані ілюстрації повинні відповідати основному змістом статті. 



• Ілюстрація повинна бути максимально вільна від напис? Цього, які слід перенести у 

відповідному місці біля підпис. 

Підписи до ілюстрацій подаються на аркуші паперу в кінці статті. • Кожна ілюстрація 

повинна мати загальну назву. • Ілюстрації слід передавати в окремому конверті із зазначенням 

назви статті та ПІБ. автора. • У статті слід вказати місце, де, на думку автора, бажано було б 

помістити ілюстрацію. • Ілюстрація, подана в електронному вигляді, повинна мати дозвіл не 

менше 300 dpi (масштаб 1: 1).  

7. Таблиці повинні бути компактними. Назва стовпців і рядків повинні відповідати їх 

змісту, текст подається без скорочень.  

8. У статті не допускається скорочення слів, крім загально прийнятих в науковій літературі. 

Всі вимірювання подаються в системі одиниць СІ.  

9. Стаття повинна містити практичні висновки і рекомендації для клініцистів. 10. Редакція 

залишає за собою право редагувати статті.  

11. У разі недотримання зазначених вимог оформлення статті, редакція повертає її авторам 

без розгляду.  

12. Стаття повинна бути записана в форматі WORD? 97, 98, 2000-2003; розмір шрифту - 12 

пунктів.  

13. Матеріали статей, прийнятих до друку (рукописи, ілюстрації, дискети), не 

повертаються. 


